
Bestyrelsesmøde referat 7/11-2022 

1) Camilla er valgt som ordstyrer. 

2) Referat fra sidst er underskrevet. 

3) Nye skilte er sat op, da det har været indtrykket at kontoret førhen har været svært at finde for 

udefrakommende, der ikke kender Karmsten. 

4) Orientering om sygemeldt medarbejder i børnehaven. Der er løbende tæt dialog med 

medarbejderen.   

5) Der har været 1 opsigelse i Karmsten i vuggestuen. Den ledige stilling forsøgt besat hurtigst muligt. 

6) Afstemningens resultat af madordningen er meldt ud på Famly. Resultatet af afstemningen var at 

der var enighed om at fortsætte med madordningen. Der foretages ny afstemning om 2 år. 

7) Planlagt tilsyn i starten af December. Egedal kommune har tilsynspligt og skal have tilsyn med alle 

dagtilbud i Egedal kommune. Ny tilsynsmodel ”KIDS”, der anvendes ved tilsynet. Camilla fortæller 

om indholdet i modellen og hvordan den anvendes. Både den eksterne konsulent og Camilla skal 

foretage en vurdering af Karmsten udfra KIDS modellen, dog på hver sin dag.  Den eksterne 

konsulent og Camilla, samt et bestyrelsesmedlem skal holde et møde for at drøfte hvad begge 

parter har vurderet. Vurderingen af tilsynet bliver offentliggjort.  Konsulent fra HR7 kommer ud og 

holder oplæg for de ansatte i Karmsten omkring den nye tilsynsramme for at de ansatte kender den 

nye model inden tilsynet finder sted. 

8) Karmsten ønsker at lave 3 stuer med lige fordeling i børnehaven, således at Lagunestuen i 2023 

efter april ikke længere kun indeholder kommende skolebørn. Søhestestuen kommer til at skulle 

blive brugt som midlertidig stue indtil de nuværende lagunebørn skal starte i skole. Den 

økonomiske konsekvens er medtaget i vurderingen af hvilken løsning der er bedst. 

Forældrebetalingen følger fortsat barnets alder. Hensynet til børnenes trivsel er vægtet højere. De 

børn som når børnehavealderen inden 1. april vil skulle blive længere tid i vuggestuen, for at 

begrænse antallet af skift for nye børnehavebørn. Der inviteres til ekstraordinært forældremøde 

med orientering omkring den nye struktur i børnehaven. Mødet forventes at bliver afholdt i start 

december.  

9) Der er søgt om midler i forskellige fonde til forbedring af Karmstens udearealer.  

10) Bestyrelsen er orienteret om privat forhold vedr. en familie i Karmsten.  

11) Politikker er fremsendt og godkendes af bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde.  

 


